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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
Het college toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het 
Plassenschap Loosdrecht met betrekking tot: het laten vervallen van artikel 10 lid 4 van de GR 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 
 
Samenvatting 
Op 10 juli 2018 heeft de raad het college toestemming verleend tot het wijzigen van de 
gemeenschappelijke regeling (GR) van het Plassenschap Loosdrecht e.o. Bij het bekend maken en 
beschikbaar stellen van de bijbehorende Verordening Plassenschap Loosdrecht bleek het 
publicatieproces erg ingewikkeld. De verordening heeft pas een bindende werking op het moment dat 
alle deelnemers de documenten op de eigen voorgeschreven wijze hebben gepubliceerd. De Wet 
Gemeenschappelijke Regeling 2015 (Wgr) bepaalt dat een gemeenschappelijke regeling een eigen 
publicatieblad kan instellen en via deze weg besluiten bindend kan maken.  
 
Op dit moment verhindert de GR Plassenschap Loosdrecht e.o. de oprichting van een eigen 
publicatieblad. Artikel 10.4 lid 4 stelt: 
 
- 4. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de afkondiging van de verordening op de in de 
gemeenten en provincies gebruikelijke wijze. 
 
Door het schrappen van het 4e lid van artikel 10 wordt de oprichting van het publicatieblad mogelijk 
gemaakt. 
 
Bijlagen 
1. Deelnemersbrief GR 
2. Eigen publicatieblad 
3. GR Plassenschap Loosdrecht 
4. GR toelichting 
5. Kaart Plassengebied 
6. Kaart terreinen 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Wijziging GR Plassenschap Loosdrecht e.o. 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 

  
   

 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
F.W.H. van Liempdt 
 
Organisatie onderdeel 
Economie & Duurzaamheid 
 
E-mail opsteller 
caspar.toetenel@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254077 
 
Registratie nummer 
Z/18/133055-VB/18/94090 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
 

 

Pagina 2 van 2 rv
s.

do
cx

/J
M

d2
 

 

Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het schrappen van dit artikel heeft geen negatieve bijwerkingen voor de gemeente. Het gevolg is dat 
het Plassenschap de verantwoordelijkheid voor het publiceren van de verordening overneemt en dit 
bespaart de gemeente en overige deelnemers tijd. Daarbij wordt het Plassenschap in staat gesteld 
om de publicatie van de verordening zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
De GR Plassenschap Loosdrecht is opgesteld op basis van de Wgr 2015. 
 
Argumenten 
Het schrappen van dit artikel heeft geen negatieve bijwerkingen voor de gemeente. Het gevolg is dat 
het Plassenschap de verantwoordelijkheid voor het publiceren van de verordening overneemt en dit 
bespaart de gemeente en overige deelnemers tijd. Daarbij wordt het Plassenschap in staat gesteld 
om de publicatie van de verordening zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.  
 
Kanttekeningen 
De voorgestelde wijziging was tijdens de vaststelling van voorgaande wijzigingen helaas niet te 
overzien. Het inzicht kwam naar voren tijdens het publiceren van de Verordening door de 
respectievelijke deelnemers. De voorgestelde wijziging maakt dit proces in het vervolg efficienter.  
 
Communicatie 
Het Plassenschap wordt via gebruikele kanalen geinformeerd.  
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
Er zijn geen noemenswaardige risico’s verbonden aan dit voorstel. 
 
 
18 december 2018 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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